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Útdráttur 
Í þessum skrifum mun höfundur spreyta sig á að útskýra hvernig menning mannkynsins 

hefur um tímans rás haft áhrif á jörðina. Með afleiddum eiginleikum tókst mannkyninu 

að dreifa sér um jörð alla og náði að lokum völdum yfir henni. Þróun menningar tók á rás 

fljótt í þróunarsögu mannkynsins en gífurlegar breytingar hafa átt sér stað á síðustu 

áratugum. Sögulegar framfarir einkenna þessar breytingar. Meðal þessara framfara spilar 

iðnbyltingin lykilhlutverk. Með tilkomu byltingarinnar áttu miklar framfarir sér stað hvað 

varðar tækniþróun. Stuðst verður við hugmyndafræði mannfræðingsins Leslie White en 

hann varpar ljósi á að tæknin drífur menningu áfram og þá helst í formi orkubeislunar. Út 

frá þessari umræðu verður leitt fyrir sjónir hvernig mannkynið nýtir umhverfið sér í hag 

og hvernig sú nýting hefur umfangsmiklar afleiðingar á vistkerfi jarðar og lífríki hennar. 

Niðurstöður skrifanna eru þær að mannkynið er í raun að skemma jörðina með menningu 

sinni og að þróun menningar er nátengd tækniþróun.  

 

Lykilorð: Menning, þróun, tækni, orka, loftslagsbreytingar  
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Abstract 
In this thesis the author will try to exhibit how the human culture has in the stream of 

time affected planet earth. With unique genetic traits humans were able to spread 

throughout the earth and eventually gain control over it. Early in human history culture 

started evolving but tremendous changes took place in more recent decades. Historical 

progress characterized these changes. The industrial revolution plays a key role among 

these changes. With the advent of the revolution, major advances took place regarding 

technological development. References will be made to the ideology of the 

anthropologist Leslie White. He illuminates that culture is driven by technology – 

preferably in the form of how humanity harness energy. From this discussion the author 

will illuminate how humanity exploits the environment to its advantage and how this 

exploitation has consequences for the earth´s ecosystem and on all living organisms that 

live within it. The conclusions in this thesis are that humanity is destroying planet earth 

with its culture and that the evolution of culture is closely related to technological 

development. 

 

Key words: Culture, evolution, technology, energy, climate change 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu við Mannfræðideild Háskóla Íslands og er vægi 

hennar 12 einingar (ECTS). Ég vil þakka leiðbeinanda þessarar ritgerðar en það var hann 

Sveinn Guðmundsson. Sveinn er doktor í Mannfræði og lauk ég námi hjá honum á 

síðastliðnu ári. Ég vil þakka honum innilega fyrir samstarfið og stuðninginn við gerð 

ritgerðarinnar ásamt yfirlesningu og gagnlegra ábendinga. Að lokum vil ég þakka öllum 

þeim sem gerðu skrifin bærileg með ómetanlegum stuðningi.  
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1 Inngangur 
Menning hefur um ár og aldir verið mikilvægt viðfangsefni innan mannfræðinnar og hafa 

mannfræðingar leitast eftir svörum sem við kemur henni og manntegundinni. Hvað varð 

til þess að manntegundin þróaðist í þá tegund sem hún er í dag og hvernig menning 

mannkynsins varð eins öflug og hún er eru meðal annars spurningar sem upp hafa vaknað 

innan fræðanna. Með afleiddum eiginleikum náði mannkynið að dreifa sér um jörð alla 

og ná hreinlega völdum yfir henni. Það sem spilar stærsta hlutverkið í yfirtöku 

mannkynsins á jörðinni er menning þess. Með öflugum heila, tungumáli, 

uppfinningasemi, miðlun þekkingar og öðrum afleiddum eiginleikum varð flókin menning 

möguleg. Þessi flókna menning skilur mannkynið frá öðrum tegundum jarðarinnar. Með 

menningu sinni fór mannkynið að nýta umhverfið sér til framdráttar með ákveðnum 

aðferðum. Alls kyns verkfæri litu dagsins ljós sem betrumbætti og einfaldaði lifnaðarhætti 

mannkynsins. Með tímanum varð nýting þess sífellt meiri og aðferðirnar sífellt flóknari. 

Margar sögulegar framfarir hafa einkennt þróun menningar en yfirþyrmandi breytingar 

áttu sér stað með tilkomu iðnbyltingarinnar. Iðnbyltingin einkennist af tækniframförum 

og aukinni framleiðslu. Á þeim tíma varð nýting mannkynsins á auðlindum jarðar gífurleg 

og þá aðallega í formi orku. Orka er afar mikilvæg fyrir lifnaðarhætti mannkynsins og hefur 

menningin orðin háð vissum orkugjöfum. Jarðefnaeldsneyti eru orkugjafar sem 

mannkynið reiðir hve mest á en þessir orkugjafar hafa einfaldað líf mannkynsins til muna. 

Mannfræðingurinn Leslie White (1943) leit á þróun menningar í ljósi tækniþróunar. Hann 

varpar ljósi á að beislun á orku heldur menningu mannkynsins gangandi. Af því sögðu 

einkennist menning mannkynsins sem ríkir yfir í dag af miklum framförum sem hafa átt 

sér stað í gegnum þróun menningar. En þó að mannkynið hefur afrekað gífurlega margt 

hafa þessar framfarir feikilegar afleiðingar í för með sér.  

Í gegnum mannfræðinámið mitt við Háskóla Íslands hef ég lært mikið um menningu 

mannkynsins. Hugmyndafræði White vakti áhuga minn varðandi tengingu hans milli 

tækniþróunar og þróun menningar. Þó svo að fræði hans séu að miklu leyti gagnrýnd eru 

þessar hugmyndir hans afar forvitnilegar. Loftslagsbreytingar eru að verða sýnilegri í 

almenni umræðu í okkar samfélagi í dag og fólk víðs vegar um heiminn er að verða meira 

meðvitað um slíkar breytingar. Mér fannst áhugavert að tengja þetta saman - menningu, 

tækniþróun og loftslagsbreytingar. Í þessari ritgerð verður þrætt sögu menningar frá 

upphafi og að þeirri menningu sem ríkir yfir í dag. Í gegnum fyrstu tvo kaflana verður 
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varpað ljósi á aðdraganda menningu mannkynsins. Hvað varð til þess að mannkynið varð 

eins öflugt og það er í dag. Þar mun vera fjallað um afleidda eiginleika mannkynsins. Í 

þriðja og fjórða kafla færist svo umræðan yfir í almennar hugmyndir fræðimanna um 

menningu ásamt því að greina frá þróun hennar. Fjallað verður um þær byltingar sem 

hafa breytt menningu mannkynsins til muna og hvað einkennir hverja byltingu fyrir sig. Í 

fimmta kafla mun orka og auðlindir jarðar spila aðalhlutverk ásamt umræðu um 

hugmyndir White um menningu og beislunar á orku. Í þeim kafla verða helstu orkugjafar 

mannkynsins kynntir. Í sjötta kafla verður fjallað um þær afleiðingar sem menning 

mannkynsins er að hafa á vistkerfi jarðarinnar. Hlýnun jarðar mun vera þar í fararbroddi. 

Í þessari ritgerð mun höfundur eftir bestu getu reyna að svara eftirfarandi spurningum. 

Hvað varð til þess að mannkynið náði völdum yfir heiminum? Er okkar eigin menning að 

skapa okkur í hættu? Er sama sem merki milli þróun menningar og tækniþróunar? Í lok 

ritgerðarinnar mun efnið vera dregið saman og leitt verður fyrir sjónir svör við 

rannsóknarspurningunum ásamt almennri umræðu um loftslagsbreytingar. 

2 Uppruni mannkynsins  
Mannfræðin hefur lengi rannsakað hvaðan mannkynið kemur og hvernig sú tegund 

þróaðist að nútímamanninum. Heimurinn, jörðin og lífríki jarðar hefur verið og er enn 

stöðugt að þróast. Ef litið er til fortíðar hefur mannkynið breyst mikið í tímans rás. 

Vistkerfi hefur breyst til muna og lífríki jarðar hefur jafn óðum þurft að aðlagast slíkum 

breytingum til þess að lifa af. Því er talið að með mismunandi aðlögunum urðu fjölbreyttar 

lífverur til á jörðinni (Stone & Lurquin, 2007, bls 1 og 101). Áður fyrr var talið að 

mannkynið var skapað af æðri máttum en fræðimenn hafa sannað að svo er ekki. 

Mannkynið varð til út frá öðrum tegundum með þróun (Darwin, 1859, bls 2). Sú hugmynd 

um þróun mannkynsins sem ríkir yfir í dag hefur myndast út frá ýmsum hugmyndum 

fræðimanna sem rannsaka hafa þróun mannkynsins. Fjölbreyttar skoðanir hafa 

samtvinnast og skapað þá þekkingu sem mannkynið hefur í dag. Í þessum kafla verður 

varpað ljósi á kenningar ýmissa fræðimanna sem hafa átt sér stað að sköpun 

mannkynssögunnar með fræðum sínum.  
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2.1 Lamarckismi og Darwinismi 

Franski náttúrufræðingurinn Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) var mikilvægur 

þróunarsinni á síðari átjándu öld en hann tengdi saman þróun lífríki jarðarinnar við 

vistkerfið. Hann var fyrstur manna til þess að hafna kenningunni um að líf á jörðinni hafi 

verið skapað af kraftaverkum Guðs og varpaði því í stað ljósi á að allar tegundir lífríkisins 

séu afbrigði af fyrri tegundum (Darwin, 1859, bls VI). Hann vildi meina að lífverur breytast 

með tímanum eftir þörfum umhverfisins. Áunnar breytingar eða aðlaganir tegunda 

myndu svo erfast til afkvæma þeirra. Þessi kenning gengur undir nafninu Lamarckism 

(McGee & Warms, 1955, bls 7). Til að útskýra áunnar breytingar eða aðlaganir átti hann 

við að til að mynda teygja fílar ranann sinn til þess að ná til fæðu í trjám. Með tímanum 

lengdist svo raninn þeirra í þeim tilgangi að þeir myndu á endanum ná til fæðunnar án 

þess að teygja sig. Slík einkenni myndu svo erfast til afkvæma sem gerir þau betur í stakk 

búin til þess að takast á við umhverfið (Stanford, 2006, 20). Lamarck skildi hugmyndina 

um þróun en misskildi gagnverk hennar og því er kenning hans afar umdeild (Barnard, 

2000, bls 29).  

Breski náttúrufræðingurinn Charles Robert Darwin (1809-1882) hafnaði hugmyndum 

Lamarck um gagnverk þróunar og varpaði ljósi á að þróun heldur aðeins áfram í gegnum 

líffræðilega eiginleika (Barnard, 2000, bls 8). Frá ungum aldri hafði Darwin ætíð haft áhuga 

á sögu náttúrunnar. Hann fór í fimm ára ferðalag með skipinu Beagle til að fylgjast með 

plöntum og dýrum í Suður Ameríku og á Galapagos eyjunum, ásamt fleiri stöðum. Í 

ferðalagi sínu áttaði hann sig á fjölbreytni lífríkisins en þar helst breytileika innan sömu 

tegundar. Hann vildi meina að þessi breytileiki myndaðist með tímanum út frá 

umhverfinu. Í þeim skilningi gat umhverfið valið þá einstaklinga sem eru hæfir til að lifa 

af og koma afkvæmum sínum á legg – þetta nefndi hann náttúruval (e. natural selection) 

(Relethford, 1990, bls 17 og 29). Til að taka dæmi um fjölbreytni innan sömu tegundar 

nefndi hann að áður fyrr væru til fílar með stuttan rana annars vegar og fílar með lengri 

rana hins vegar. Náttúruval gerir það að verkum að fílar með lengri rana lifa af þar sem 

auðveldara er að ná til fæðu og þar að leiðandi eru slíkir fílar hæfari í að koma sínum 

afkvæmum á legg. Mörgum kynslóðum seinna eru því aðeins til fílar með lengri rana þar 

sem fílar með stuttan rana dóu út (Stanford, 2006, bls 20). Árið 1859 gaf Darwin út bókina 

On the Origin of Species by Means of Natural Selection þar sem þróunarkenning hans leit 

dagsins ljós. Samkvæmt þeirri kenningu (e. evolution of species) koma allar lífverur frá 
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sama stofni en hafa þróast á mismunandi hátt vegna náttúruvals. Þær lífverur sem aðlaga 

sig best að umhverfinu hverju sinni lifa af. Líffræðilegur breytileiki sem gagnast lífverunni 

erfist því milli kynslóða sem hefur áhrif á lífslíkur. Vegna hæfni lífvera að þróa með sér 

nýja eiginleika getur ný tegund orðið til – nýjar tegundir verða því til þegar eldri tegundir 

breytast (McGee & Warms, 1955, bls 8). Hugmyndir hans voru einnig umdeildar þar sem 

hann hafði lítinn skilning til erfðafræðinnar og gat ekki útskýrt hvernig þessir eiginleikar 

erfast til fulls (Stone & Lurquin, 2007, bls 3). En aftur á móti er kenning hans afar þekkt og 

er oftar en ekki nefnd þegar greint er frá þróun mannkynsins.   

2.1.1 Ný-Darwinismi og stökkbreytingar 

Um árabilið 1920 til 1930 var erfðafræðin tekin inn í þróunarkenningu Darwins en þá 

voru stökkbreytingar í fararbroddi. Kenningin hefur því tekið nýtt form og gengur undir 

nafninu ný-Darwinismi (e. neo-Darwinism) (Stone & Lurquin, 2007, bls 3). Náttúruval er 

einn af þróunarkröftum lífsins en þá eiga stökkbreytingar sér stað sem valda ákveðnum 

breytingum. Breytingar verða til staðar í því skyni að aðlaga tegundir að umhverfinu 

hverju sinni (Stanford, 2006, bls 93-94). Stökkbreyting er breyting í erfðaefni lífverunnar 

hverju sinni. Stökkbreytingar sem eiga sér stað í kynfrumum erfast til afkvæma og geta 

því valdið einhvers konar breytingum – stökkbreytingar sem eiga sér stað í öðrum frumum 

líkamans hafa oftar en ekki engin áhrif og geta ekki skilað sér til afkvæma (Relethford, 

1990, bls 53). Stökkbreytingar eru undirstaða allra breytinga og fjölbreytileika sem við 

sjáum í lífríkinu. Án stökkbreytinga gæti náttúruval ekki átt sér stað (Stanford, 2006, bls 

79). Slíkar breytingar geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar. Hægt er að rekja gen til 

baka sem gefur okkur lausnir við ýmsum spurningum fortíðarinnar. Þekking okkar á 

stökkbreytingum getur gefið okkur hugmyndir um hvenær þær áttu sér stað í sögunni 

(Stone & Lurquin, 2007, bls 2-3). Stökkbreytingar eru mikilvægar fyrir þróun lífs, til að 

mynda er upprétt ganga hreyfimáti sem mannkynið hefur tileinkað sér, en sá eiginleiki er 

afurð af ákveðinni stökkbreytingu (Stanford, 2006, bls 292). Stökkbreytingar hafa hjálpað 

vísindamönnum að þræða sögu mannkynsins og fá svör við þeim afleiddu eiginleikum sem 

mannkynið býr yfir. 
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3 Afleiddir eiginleikar mannkynsins 
Mannfræðingar hafa lengi rannsakað hvernig manntegundin hefur þróast í gegnum 

tímans rás og fundið út hvað líffræðileg þróun á stóran þátt í ferlinu. Tæknin hefur opnað 

þá möguleika að hægt sé að rekja gen aftur í tímann - því geta genin reynst okkur sem 

ákveðin tímavél (Stone & Lurquin, 2007, bls 1-2). Ýmsar gagnlegar stökkbreytingar hafa 

átt sér stað í þróunarsögu mannkynsins. Þessar stökkbreytingar hafa safnast saman og 

breytt eiginleikum mannkynsins. Flókin og fjölbreytt hegðun mannkynsins skilur okkur frá 

öðrum tegundum lífríkisins (Stanford, 2006, bls 447). Með okkar ættkvísl gerðist eitthvað 

nýtt. Hegðun mannkynsins breyttist verulega þegar það byrjaði að þróa með sér upprétta 

göngu. Auk þess opnaði vöxtur heilans og aukin greind nýja möguleika fyrir þróunina 

(Stanford, 2006, bls 298-299). Á meðan þróunin átti sér stað hefur mannkynið dreift sér 

víðs vegar um heiminn og aðlagað sig að mismunandi umhverfum. Einnig hefur upptök 

mannkynsins á menningu gefið tegundinni tækifæri á frekari útbreiðslu. Það er í raun 

enginn staður á jörðinni sem mannkynið getur ekki búið við (Relethford, 1990, bls 178). 

Allar þær breytingar sem hafa átt sér stað í þróunarsögu mannkynsins hefur skapað 

manntegundina sem eftir lifir á jörðinni – í þessum kafla munu þessar breytingar vera í 

aðalhlutverki. 

3.1  Þróun uppréttrar göngu 

Mannkynið er eina tegundin sem gengur í eðli sínu upprétt. Upprétt ganga er einkenni 

manntegunda og er þeirra eðlilegi hreyfimáti (Roberts & Thrope, 2014, bls 282). Upprétt 

ganga hefur breytt uppbyggingu beinagrindarinnar á þann veg að hægt er að ná jafnvægi 

þegar staðið er á tveimur fótum – þá má nefna breytingar á formgerð mjaðmagrindar, 

útlimabeina og hryggsúlu, lega mænugats o.fl (Stanford, 2006, bls 288-9). Þegar upprétt 

ganga byrjaði að þróast breyttist mikið fyrir sögu manntegunda. Að gera hluti standandi 

auðveldaði marga þætti. Tegundin varð flinkari í höndunum og gat gert hluti sem hún gat 

áður fyrr ekki gert – til dæmis opnaði þróunin möguleika á flókinni verkfæranotkun 

(Harari, 2011, bls 7). Vegna gagnlegra þátta hefur orðið náttúruval fyrir uppréttri göngu 

og er það því orðið að eðlilegum hreyfimáta manntegunda (Slocum, 1955, bls 438). Ekki 

er vitað nákvæmlega hvenær upprétt ganga byrjaði að þróast en árið 1974 fannst 

steingervingurinn Lucy í Eþíópíu en hún var allt að þriggja milljón ára gömul. Rannsóknir 

sýna fram á að Lucy og hennar manntegund, Australopithecus, ganga nær fullkomlega 
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upprétt sem segir okkur að upprétt ganga var byrjuð að þróast löngu áður en sú tegund 

kom upp á sjónarsvið. Því er möguleiki á að upprétt ganga byrjaði að þróast með fyrstu 

manntegundunum eða fyrir um átta til tíu milljónum ára (Lovejoy, 1988, bls 118).  

Margar hugmyndir hafa sprottið upp hvað varðar upphaf uppréttrar göngu en Darwin 

vildi meina að upphafið fólst í því að frelsa efri líkamann og þá sérstaklega hendurnar til 

annarra verka. Í því samhengi benti Darwin á frjálsar hendur fyrir verkfæra notkun. Aðrar 

skýringar hafa litið dagsins ljós en þá má nefna að upprétt ganga sé orkuhagkvæmari sem 

veldur víðari ferðamáta, en sú hugmynd var rannsökuð af mannfræðingunum Peter 

Rodman og Henry McHenry. Talið er að orkuhagkvæmnin sem upprétt ganga veitti 

manntegundum hefur átt þátt í útbreiðslu þeirra út frá Afríku (McKee, Poirier & McGraw, 

2005, bls 9-10). Einnig auðveldar þessi hreyfimáti hitastjórnun þar sem sólin verkar beint 

á líkamann. Að lokum er vert að greina frá orðum mannfræðingsins Owen Lovejoy (1943) 

en hann vildi meina að upprétt ganga auðveldar pörun kynjanna. Þessi aðlögun myndaði 

hugmyndina um kjarnafjölskyldu. Við þessa pörun mynduðust varanleg einkvæni 

(Lovejoy, 1988, bls 118).  

3.2 Þróun heilans 

Þegar manntegundir byrjuðu fyrst að þróast voru þær í raun óveruleg tegund sem ekki 

hafði meiri áhrif á umhverfið en aðrar tegundir. Forvitnilegt er að velta fyrir sér hvernig 

fyrsta manntegundin hagaði sér en á þeim tíma hafði enginn grun um að sú tegund myndi 

að lokum ganga á tunglinu, skrifa fræðibækur og leysa ráðgátur heimsins með 

vísindaaðferðum (Harari, 2011, bls 2). Það sem eflaust margir fræðimenn hafa velt fyrir 

sér er hvernig mannkynið komst á þann stað sem það er á í dag. Hvernig og hvenær heilinn 

þróaðist nákvæmlega er enn óleyst ráðgáta en þó getum við gefið okkur ágæta hugmynd 

um ferlið með þeim gögnum sem við höfum. Það er bæði hægt að áætla þróunina út frá 

erfðarannsóknum steingervinga og breytingum í hegðunum manntegunda að 

nútímamanninum. Þróun heilans hefur átt sér stað í mörg milljón ár innan tegundarinnar 

og stórar aðlaganir hafa átt í hlut á þeim tíma. Erfitt er að reikna út breytingar frá tímum 

elstu manntegunda á borð við Sahelanthropus og Ardipithecus sem uppi voru fyrir um sex 

milljónum ára vegna takmarkaðra gagna en þó er áætlað að þróunin var byrjuð á þeim 

tíma (Falk, 2015, bls 1496 og 1962-1969). Mikil og ör þróun átti sér svo stað á tímum 

seinni manntegunda sem uppi voru fyrir um þremur til fjórum milljónum ára, allt frá 
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manntegundinni Australopithecus og að nútímamanninum (McKee, Poirier & McGraw, 

2005, bls 17).  

Breytingar á tveimur svæðum heilans höfðu gífurleg áhrif á þróun mannkynsins. Í 

fyrsta lagi myndaðist Broca svæðið í heila manntegunda en það svæði er mikilvægt fyrir 

tjáningu tals. Í öðru lagi varð stækkun á Wernicke svæðinu en það svæði er mikilvægt fyrir 

skilning á tungumálinu. Þegar þessar breytingar áttu sér stað varð möguleiki á mannlegu 

tungumáli (McKee, Poirier & McGraw, 2005, bls 20). Ýmsir fræðimenn hafa áætlað 

mismunandi orsakir sem olli stækkun heilans og aukinni greind en slíkar breytingar koma 

frá náttúruvali. Hægt er að skipta greind niður í þrjá flokka – verkfæra-, vistfræðilega- og 

félagsgreind. Gert er ráð fyrir að stækkun heilans á meðal annars rætur að rekja til 

verkfæranotkunar en slík notkun krefst framsýni, skipulagningu og sveigjanleika. 

Vistfræðileg greind er einnig mikilvæg en hún krefst hæfni til að skoða umhverfið og finna 

mat á ólíkum svæðum. Félagsgreind tengist flóknu félagskerfi og lærðri hegðun en sú 

greind krefst góðs minnis, hæfni til að meðtaka og skilnings (Stanford, 2006, bls 298-301). 

Einnig er vert að nefna uppvaxtarár ungabarna en manntegundir voru og eru enn lengi að 

koma sér á legg og að verða sjálfstæð. Að þeirri sök þarfnast ungabörn umönnun frá 

foreldrum. Manntegundir þurfa því að læra að annast afkvæmisins og í því felst gífurleg 

lærð hegðun sem skilar sér svo til afkvæma. Sú kennsla hefur eflaust haft mikil áhrif á 

heilann (McKee, Poirer & McGraw, 2005, bls 17). Að því sögðu má álíta að mismunandi 

aðlaganir höfðu áhrif á stækkun heilans og aukna greind en þetta er þó ekki tæmandi listi.  

3.3 Tungumál 

Það má segja að mannkynið sé í raun hannað af náttúruvali og hefur í gegnum tímans rás 

aðlagað sig að nýjum breytingum. Tungumálið er partur af þeim aðlögunum en þá er vert 

að benda á umræðuna um Broca og Wernicke svæðin fyrr í skrifunum. Mannkynið er 

líffræðilega sérhæft í að framleiða þau hljóð sem tungumál krefst. Tungumálið tengist 

líffærafræði í hálsi og öndunarfærum en einnig uppbyggingu heilans og virkni hans 

(Stanford, 2006, bls 459). Mannfræðingurinn og málfræðingurinn Edward Sapir (1884-

1939) útskýrir tungumál sem hljóðrænt kerfi fyrir tjáningu hugsana og tilfinninga 

(Mandelbaum, 1949, bls 7). Einnig vildi hann meina að tungumál væri undirstaða 

menningar eða eins og hann orðaði það: 
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The truth of the matter is that language is an essentially perfect means of expression and 

communication among every known people. Of all aspects of culture, it is a fair guess that 

language was the first to receive a highly developed form and that its essential perfection 

is a prerequisite to the development of culture as a whole (Sapir, 1933, bls 155). 

 

Að því sögðu er tungumálið gífurlega mikilvægt fyrir mannlegt líf og menninguna sem 

mannkynið býr við. Heimspekingurinn Lucretius Carus (99 f.kr – 55 f.kr) vildi meina að 

tungumálið kom til sögunnar og þróaðist út frá fyrri manntegundum er þau reyndu að 

hafa samskipti sín á milli. Slík samskipti söfnuðust saman og voru á endanum lærð 

(Mufwene, 2013, bls 18). Þessi samskipti veittu mannkyninu möguleika á að koma 

ákveðinni þekkingu áfram til annarra en þess krefst hæfni til að meðtaka hluti og það er 

að auki eiginleiki sem mannkynið hefur þróað með sér (Gibson, 1991, bls 257-258). 

Tungumálið gerði menningu mögulega. Tungumálið er máttur félagsmótunar, án þess 

yrðu samskipti erfið. Það mætti því segja að tungumálið stjórnar menningunni og gerði 

mannkynið máttugra en áður fyrr (Mandelbaum, 1949, bls 15-16). Talið er að tungumálið, 

flókin félagstengsl og verkfæranotkun vinna saman og skapa máttugu tegundina sem 

mannkynið er í dag (Gibson, 1991, bls 256). 

3.4  Útbreiðsla mannkynsins og uppfinningasemi 

Með stærri heila og fjölbreyttari ferðamáta gat mannkynið stækkað yfirráða svæðið sitt. 

Mannkynið gat aðlagað sig fjölbreyttum vistkerfum og áttu því möguleika á að dreifa sér 

um heiminn (Stanford, 2006, bls 356 og 374-9). Til eru tvær megin kenningar um þróun 

og uppruna mannkynsins – fjölsvæðakenningin (e. multiregional models) og Afríku-

útrásakenningin (e. replacement models). Sú fyrr nefnda gefur til kynna að 

nútímamaðurinn hefur þróast út frá genaflæði fyrri manntegunda frá mismunandi 

svæðum. Þá er í raun ekkert ákveðið svæði þar sem nútímamaðurinn þróaðist fyrst heldur 

þróaðist hann á mismunandi svæðum út frá mismunandi manntegundum með genaflæði. 

Seinni kenningin gefur til kynna að nútímamaðurinn þróaðist á einu svæði og dreifði sér 

svo um jörðina og ruddi öðrum manntegundum í burtu með eða án genaflæðis (Stanford, 

2006, bls 419). Miða við fornleifar og rannsóknir er talið að elstu forfeður mannkynsins 

þróuðust upprunalega í Afríku eins og Afríku-útrásakenningin gefur til kynna (Bolus, 2015, 

bls 2372). Fyrir um tveimur milljónum ára fóru manntegundir svo að dreifa sér út frá 
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Afríku til annarra landshluta. Þá byrjuðu mismunandi manntegundir að þróast víðs vegar 

um heiminn (Harari, 2011, bls ). Þessi útbreiðsla átti sér stað í bylgjum – fámennir hópar 

hverju sinni yfirgáfu Afríku og námu önnur lönd. Með tímanum varð val fyrir vissum 

eiginleikum sem skapaði svo arfgerð mannkynsins á meðan aðrar manntegundir dóu út 

(Eswaran, 2002, bls 749). Eins og tekið var fram áður er í raun enginn staður á jörðinni 

sem mannkynið getur ekki búið við. Mannkynið hefur hæfni til að aðlaga sig að 

fjölbreyttum umhverfisskilyrðum. Mannkynið getur búið við mikinn hita og mikinn kulda. 

Einnig getur mannkynið lifað í mikilli hæð og öfugt. Allt eru þetta aðlaganir sem 

mannkynið hefur tileinkað sér. Einstaklingar sem til að mynda búa hátt yfir sjávarmáli hafa 

þróa með sér stærri brjóstkassa þar sem slík umhverfi krefjast meira súrefnis. Slíkar 

breytingar koma í veg fyrir súrefnisskort og gera mannkyninu kleift að lifa við þessar 

aðstæður (Relethford, 1990, bls 410 og 419).  

Mannkynið reynir ætíð að finna nýjar leiðir til þess að auðvelda og betrumbæta 

lífsviðurværi sitt. Hæfni mannkynsins til að uppgötva nýja hluti hefur dregið þróun 

menningar áfram (White, 1943, bls 339). Lengi hafa fræðimenn velt fyrir sér 

uppfinningasemi og menningu mannkynsins og hvernig sá eiginleiki hefur þróast í tímans 

rás. Uppfinningasemi hefur lengi verið eiginleiki mannkynsins og í raun eiginleiki sem 

hefur hjálpað því að ná völdum yfir heiminum. En það sem mannfræðingar hafa lengi 

rannsakað er hvernig menning mannkynsins náði að festa rætur um heim allan. Hefur 

menningin þróast með sama hætti og hin líffræðilega þróun eða hefur hún dreifst með 

einhvers konar útbreiðslu? Til eru tvö sjónarhorn innan mannfræðinnar hvað varðar 

þróun uppfinningasemi. Annars vegar er það dreifihyggjan (e. diffusionism) en hún ber til 

kynna að mannkynið sé ekki uppfinningasamt. Dreifihyggjusinnar vilja meina að hlutir eru 

aðeins fundnir upp einu sinni og svo mun sú uppfinning eða þekking berast frá einum stað 

til þess næsta með samskiptum fólks. Svo er það þróunarhyggjan (e. evolutionism) en hún 

vill hins vegar meina að mannkynið sé í eðli sínu uppfinningasamt og að samfélög 

uppgötvi sömu hlutina en á mismunandi hraða og tíma. Þó að hyggjurnar séu þekktar sem 

andstæður eru þær þó háðar hvor annarri. Menningar spruttu líklega upp sjálfstætt, 

óháðar hvor annarri eins og þróunarhyggjan gefur til kynna en þó geta sögulegar framfarir 

falið í sér dreifihyggju. Því geta þessar kenningar verkað saman (Barnard, 2000, bls 47-

50). 
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4 Menning mannkynsins 
Ef farið er í gegnum þróunarsögu mannkynsins og þau afrek sem manntegundin hefur náð 

er óhjákvæmilegt að líta til menningar. Forvitnilegt er að velta fyrir sér hvort mannkynið 

gæti í raun og veru lifað af án menningar. Væri manntegundin eins öflug tegund og hún 

er í dag ef menningin hefði aldrei þróast í þessa átt? Það sem hefur verið tekið fram hér 

áður í skrifunum er partur af sköpun menningar. Þróun heilans, tungumál og útbreiðsla 

mannkynsins er til að mynda þættir sem hafa átt í hlut að sköpun hennar. Flókin menning 

skilur mannkynið frá öðrum tegundum. Menning er lært atferli sem er háð eiginleikum 

mannkynsins. Helstu einkenni nýrrar þekkingar er að við getum viðhaldið henni og miðlað 

henni áfram (Stanford, 2006, bls 3). Menningar mannfræði (e. cultural anthropology) sem 

er eitt stærsta svið mannfræðinnar einblínir á hið ónáttúrulega eða það sem mannkynið 

hefur í raun áunnið sér – þá er átt við hæfni, hugmyndir og hegðun mannkynsins. Þessir 

áunnu eiginleikar geta verið mismunandi þar sem breytileiki er á milli menningarhópa 

(Eriksen, 1995, bls 3). Menning gefur okkur hugmynd um hver við erum, hvaðan við 

komum og hverjum við tilheyrum. Menning er partur af hversdagslífi mannkynsins. Hver 

og einn einstaklingur getur tilheyrt mismunandi menningum. Einstaklingar sem tilheyra 

sama landi, liði eða hópi er dæmi um ákveðna menningu (McEwan & Daya 2001, bls 273). 

4.1 Verkmenning 

Margar tegundir lífríkisins nota umhverfið sér í hag en þó ekki á sama vegu og mannkynið. 

Margar tegundir nota verkfæri á einhvern hátt en með okkar tegund gerðist eitthvað nýtt. 

Verkmenning er lærð þekking sem er háð hráefnisframboði og verkþörfum hverju sinni. 

Mannkynið byrjaði að nota flókna verkmenningu sem krafðist flóknari hugsun. Við nýtum 

vissan efnivið úr náttúrunni til framleiðslu og nýtum hann til framdráttar á mismunandi 

sviðum. En hvenær byrjaði mannkynið að nýta umhverfið og þann efnivið sem það veitir? 

Fornleifar hafa gefið okkur hugmyndir um hvenær sú þróun hófst í okkar ættkvísl. Með 

fyrstu manntegundinni Homo Habilis byrjaði fyrsta verkmenningin að þróast. 

Manntegundin byrjaði þá að nýta sér steinverkfæri en þessi verkmenning fékk nafnið 

Oldowan (Relethford, 1990, bls 191 og 284-6). Með nýjum manntegundum byrjuðu 

frábrugðnar og flóknari verkmenningar að líta dagsins ljós. Nútímamaðurinn býr yfir mun 

meiri menningarhæfni og vitsmuna en fyrri manntegundir en þær breytingar eiga sér ekki 

stað fyrr en fyrir um þrjátíu til fjörutíu þúsund árum. Þessar breytingar fólu í sér byltingu 



17 

í steinsláttutækni og miklar breytingar í táknrænni hugsun og listsköpun (Stanford, 2006, 

bls 426-427 & 432). Erfitt er að lýsa aðeins einni verkmenningu þegar mannkynið kom 

upp á sjónarsvið þar sem mikil fjölbreytni er í okkar verkmenningu (Relethford, 1990, bls 

336).    

Menningarleg vistfræði (e. cultural ecology) er mikilvægt svið innan mannfræðinnar 

en þá skoða mannfræðingar menningarvenjur samfélaga og hvernig þessar venjur hafa 

áhrif á umhverfið (Kottak, 2006, bls 41). Menningarleg vistfræði beinir sjónum að þremur 

atriðum. Í fyrsta lagi er það sambandið milli tækninnar og umhverfisins. En þetta samband 

gengur oft undir nafninu efnismenning (e. material culture). Þá er átt við að ákveðnir 

hlutir henta hverjum lífshætti fyrir sig. Í öðru lagi er skoðað hegðunarmynstur sem tengist 

tækninni sem beitt er hverju sinni – hvernig mannkynið nýtir sér tæknina sér til 

framdráttar. Í þriðja og síðasta lagi er skoðað hvernig þessi hegðunarmynstur og hvernig 

nýtingin á umhverfinu hefur áhrif á aðra menningarlega þætti (Steward, 2006, bls 8-9). 

Mannfræðingurinn Julian Haynes Steward (1902-1972) er þekktur innan þess sviðs en 

hann rannsakaði hve mest samband mannkynsins við umhverfið. Hann sá þróun 

menningar í ljósi samspils milli nokkra efnisþátta – lýðfræði, vistfræði og tækni (Eriksen, 

1995, bls 195). Hann vildi skoða hvað er sameiginlegt og hvað ekki milli samfélaga. Hann 

tók eftir því að notuð er mismunandi tækni í hverju umhverfi fyrir sig. Umhverfisaðstæður 

segja til um hvaða tækni hentar hverju sinni og því aðlagast menningar umhverfinu. Hann 

kom fram með kenninguna um menningarkjarna (e. cultural core) en sú kenning segir til 

um þá tækni- og umhverfisþætti sem notaðir eru í hverju samfélagi fyrir sig. Þau samfélög 

sem nota svipaða þætti búa undir sameiginlegum menningarkjarna (Steward, 2006, bls 5-

6).  

4.2 Siðmenning 

Mannfræðingurinn Lewis Henry Morgan (1818-1881) rýndi mikið í þróun menningar og 

vildi meina að samfélög breytast í gegnum uppsöfnun nýrrar þekkingar (Morgan, 1877, 

bls 32). Hann skipti þessari þróun niður í þrjú stig – villimennsku, barbarisma og 

siðmenningu. Hvert stig hefur sitt sérkenni, sína tækni og framfærslu. Morgan og aðrir 

þróunarsinnar vildu meina að allar menningar fara í gegnum þessi stig en sumar eru 

lengur en aðrar að komast á loka stigið eða að siðmenningu. Samfélög eru mismunandi 

og þróast á mismunandi hraða (Stone & Lurquin, 2007, bls 7). Samkvæmt þeim er 
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villimennskan elsta og lægsta stigið. Það stig einkennist af jafnréttisstefnu og byrjunarstigi 

verkmenningar. Milli stigið eða barbarism einkennist svo að leirkeragerð og búfé ásamt 

fleiru. Að lokum ná samfélög svo að vinna sig að siðmenningu. Siðmenning einkennist af 

borgarmyndun, félagslegu stigveldi og flókinni félagslegri uppbyggingu (Barnard, 2000, 

bls 193, 209). Siðmenning er tími ríkisstofnunar, ritmáls og borgamyndunar (Stone & 

Lurquin, 2007, bls 7). Þetta eru samt sem áður hugmyndir sem koma frá sjónarhornum 

þróunarsinna og því er vert að nefna að ekki fara allar menningar í gegnum þessa þróun.  

Mannfræðingurinn Franz Uri Boas (1858-1942) talaði gegn þessari hugmynd um 

þróun menningar og hélt því fram að hver menning ætti að vera skoðuð á hennar eigin 

forsendum. Engin menning er verðugri en önnur. Hugmyndir Boasar falla undir hugtakið 

menningarleg afstæðishyggja (e. cultural relativism) en hann var afar mikilvægur innan 

kenningarinnar. Mikil óreiða hefur skapast í heiminum þar sem hluti mannkynsins hefur 

ekki sömu hugsanir og Boas hvað varðar óþekktar menningar. Þá skoðar einstaklingur 

óþekkta menningu út frá sínum eigin forsendum án þess að bera skilning til viðhorfs þeirra 

sem búa við þá menningu. Þá lítur einstaklingur á sína eigin menningu æðri þeirri óþekktu. 

Þetta hefur fallið undir hugtakið þjóðernishyggja (e. ethnocentrism) en hugtakið talar 

gegn mannfræðinni (Eriksen, 1995, bls 6 og 13-14). Það er margt sem myndar 

siðmenningu en þá má nefna hegðun, gildi og hugmyndir mannkynsins, stofnanir innan 

samfélagsins og lögin, vísindi, vélar og skáldsögur. Siðmenning viðhelst með því að ferðast 

milli kynslóða en einnig breytist hún í tímans rás með nýjum hugmyndum og 

uppfinningum (Goldenweiser, 1922, bls 15). Þó að siðmenning hefur þó nokkra kosti hefur 

hún einnig í för með sér aukin ójafnrétti í heiminum og leiddi til hlýnun jarðar að mörgu 

leiti (Dove, 2014, bls 1). Þegar mannkynið uppgötvaði orkulindir fann það í leiðinni nýjan 

farveg til að styrkja lífshætti sína. Siðmenning hefur því alltaf snúist um að grípa orku 

(Ridley, 2014, bls 205).  

5 Þróun menningar  
Þegar fram líða stundir hefur menning mannkynsins breyst gífurlega mikið. Hún byrjaði í 

raun að þróast snemma í sögunni. Einföld verkfæri litu dagsins ljós sem auðveldaði 

mannkyninu að afla sér auðlindir úr náttúrunni. Með tímanum fór svo sú verkfæranotkun 
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að þróast og hún varð sífellt flóknari. Út frá þessari þróun kom svo tæknin til sögunnar. 

Tæknin hefur auðveldað og betrumbætt aðferðir mannkynsins hvað varðar nýtingu þess 

á auðlindum jarðar. Síðustu áratugi hefur menningin breyst feikilega hratt og margar 

sögulegar framfarir hafa átt sér stað á stuttum tíma. Mannkynið hefur þörf til að 

betrumbæta aðferðir sínar og sú þörf hefur leitt þróun menningar að iðnbyltingunni. Í 

þessum kafla mun þróun þessara þátta vera í aðalhlutverki.  

5.1 Aðdragandi iðnbyltingarinnar 

Til að byrja með fór mannkynið að afla sér verkfæri til þess að veiða og safna. Á þeim 

tíma komu örvar, bogar, eldur og önnur menningarleg fyrirbæri til sögunnar. Þessi 

menningarlegu fyrirbæri dreifðust svo úr stað til staðar. Talið er að veiðimenn og safnarar 

hafa einkennt fyrstu manntegundirnar þar sem meirihlutinn af sögu mannkynsins 

einkennist af slíkum samfélögum. Þetta samfélag flokkast undir fyrsta og elsta stig 

menningar samkvæmt Morgan eða samfélag sem einkennist af „villimennsku“ eins og 

nefnt var fyrr í skrifunum (Temple & Stojanowski, 2019, bls 4). Þessi samfélög lýsa sér í 

veiði villtra dýra og söfnun matar frá gróðrinum í kring. Íbúar þessara samfélaga kallast 

hirðingjar (Shaw, 2001, bls 27). Verkaskipting hirðingja einkennist af aldri og kyni. 

Vanalega eru það þá mennirnir sem veiða en konurnar sem safna. Hirðingjar eru vanalega 

í litlum skipulögðum hópum sem búa yfir ákveðnu pólitísku skipulagi (Eriksen, 1995, bls 

126 & 202). Steward vildi meina að hirðingjar þróuðu með sér hæfni til að nýta auðlindir 

sínar hve mest en þá helst í gegnum árstíðabundna flutninga, svæðisbundið fyrirkomulag 

og uppbyggingu hópa (Barnard, 2000, bls 41). Þó með tímanum fóru mörg veiði og safnara 

samfélög að aðlagast fastri búsetu. Einnig fóru sum samfélög að vinna úr auðlindum 

plantna og dýra (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild & Tyler-Smith, 2004, bls 364). 

Lifnaðarhættir hirðingja höfðu þó mikil áhrif á umhverfið og þar helst vegna 

veiðimennskunnar. Ýmsar dýrategundir hafa dáið út vegna mikillar veiði hirðingja víða um 

heim (Shaw, 2001, bls 28). 

Nýjar aðferðir tóku sífellt við af öðrum þegar menningin fór að þróast. Það varð mikil 

breyting þegar mannkynið tók upp akuryrkju og landbúnað. Til að skilgreina landbúnað 

og akuryrkja má nefna að það gefi í raun til kynna tímabil þar sem ræktun jarðvegs, 

framleiðsla og uppskera matvæla og ræktun búpenings einkenndi samfélög. Með tilkomu 

landbúnaðar hófst ræktun dýra til manneldis og yrkjun landsins. Þó má segja að slík 
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breyting var ekki aðeins einn atburður heldur þróaðist ræktun dýra og yrkjun landsins 

með tímanum eins og nefnt var áður höfðu sum veiði og safnara samfélög tileinkað sér 

slíkar aðgerðir áður en landbúnaður kom til sögunnar (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild & 

Tyler-Smith, 2004, bls 363). Akuryrkjan var afar mikilvæg hvað varðar þróun menningar 

en þá hófst föst búseta víðs vegar um heim í auknum mæli. Í kjölfar fastrar búsetu varð 

fólksfjölgun sem myndaði stór samfélög. Framleiðslan varð meiri og fólk fór að skiptast á 

efniviði og selja auðlindir sínar (White, 1943, bls 343). Það varð framför í menningu 

mannkynsins þegar það fór að dreifa sér á mörg svæði. Mannkynið fór að lifa á orku í 

gegnum húsdýr, vatn og vind. Verkfæri voru notuð og sú þekking var miðluð áfram til 

næstu kynslóðar (Christensen, 2013, bls 121 og 455). Innan tímabilsins varð bylting í 

verkfæranotkun. Byltingin einkennist af breytingum á efnis menningu mannkynsins en 

steinverkfæri og leirkeragerð voru þar fararbroddi (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild & Tyler-

Smith, 2004, bls 364). Sú bylting var það stór að hún fékk sitt eigið viðurnefni - Nýsteinöld 

(e. Neolithic). Það viðurnefni kom frá fornleifafræðingnum Vere Gordon Childe (1892-

1957) en hann greinir frá byltingunni í bók sinni Man Makes Himself (1936). Byltingin hafði 

í för með sér miklar breytingar í samskiptum mannkynsins við umhverfið. Nú fór 

mannkynið að stjórna náttúrunni sem hafði byltingarkennd áhrif á lífríki jarðar (bls 76). 

Þegar akuryrkjan fór fljótt að dreifast milli landshluta hafði hún mikil áhrif á umhverfið 

víða um heim. Hún breytti miklum gróðri á litlum sem stórum svæðum. Skógar og 

graslendi hurfu og áveitur og verönd komu til sögunnar (Shaw, 2001, bls 33). 

Jarðvegseyðing og niðurbrot náttúrunnar hefur áhrif á aðgengi vatns, næringarefna og 

lífrænna efna. Einnig hefur áburðurinn sem borinn er á ræktað land mengandi áhrif þegar 

hann kemst í snertingu við vatn eða nær að grafa sig niður í jörðina. Plágueyðir hefur 

einnig mengandi áhrif (Harris & Roach, 2013, bls 243 & 246). Mannkynið fór í raun fyrst 

að hafa áhrif á andrúmsloftið fyrir um þúsundir ára þegar það fór að höggva niður og 

brenna skóga til að skapa svæði fyrir akuryrkju. Slíkar gjörðir draga úr magni kolefnis í 

trjánum og hækka magn koltvísýrings (CO2) í andrúmsloftinu sem meðal annars veldur 

hlýnun jarðar (Christensen, 2013, bls 209, 121 & 455).  

5.2 Iðnbyltingin 

Það var ekki fyrr en á tímum iðnbyltingarinnar þegar yfirþyrmandi breytingar áttu sér stað 

í menningu mannkynsins. Heimurinn sem mannkynið býr við í dag hefur tekið á sig nýja 
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mynd. Þegar iðnbyltingin gekk í garð varð mikil fjölgun í samfélögum heimsins. Þessi 

fjölgun markaði gífurlega breytingu í sambandi mannkynsins við náttúruna. Það var mun 

meira fólk í heiminum og mun meiri væntingar um betri lífskjör. Vegna fjölgun 

mannkynsins þurfti framleiðsla að aukast. Það varð meiri krafa um framleiðslu matvæla 

og einnig þurfti meiri efnivið til að reisa borgir slíkra samfélaga (Incropera, 2015, bls 145). 

Það má lýsa iðnbyltingunni sem hraða umbreytingu á lifnaðarháttum mannkynsins. 

Markaðir litu dagsins ljós og framleiðsla jókst. Mannkynið fór að reiða meira á iðnað og 

framleiðslu. Stórar verksmiðjur voru byggðar og vélar nýttar sem knúnar voru áfram með 

gufu sem krafðist mikils vinnuafls (Slater, 2001, bls 58). Eftir kalda stríðið varð heimur 

mannkynsins meira að einni einingu. Heimurinn varð að einum markaði. Það urðu aukin 

viðskipti í heiminum og fjölþjóðleg atvinnustarfsemi leit dagsins ljós. Stríðið hafði því í för 

með sér sterkari hnattræn tengsl milli ólíkra samfélaga. Það varð svo bylting í kringum 

árið 1960 þegar veraldarvefurinn kom til sögunnar. Það var þó ekki fyrr en um árið 1990 

sem hann varð virkara í lífi mannkynsins. Heimur veraldarvefsins varð að nýju hagkerfi. 

Það er í raun alþjóðlegt kerfi sem fer fram í tölvuformi. Þetta hagkerfi auðveldaði 

samskipti, viðskipti og dreifingu þekkingar. Nútímaheimurinn byggði einnig upp pólitískar 

sjálfsmyndir á alþjóðavettvangi. Þá þróaði fólk með sér ákveðna pólitíska sjálfsmynd sem 

við kom til að mynda menningu þeirra, þjóð eða trúarbrögðum. Þessar sjálfsmyndir kom 

fólki saman en vöktu einnig upp ágreining milli menningarlegra hópa og stéttaskiptingu 

(Eriksen, 2007, bls 3-4 og 125). Öll þessi atriði sem einkennir nútíma heiminn eru bæði 

jákvæð og neikvæð. Eins og Eriksen varpar ljósi á í bók sinni Globalization: The Key 

Concepts - „The compression of the world, in all of its forms, brings us closer to each other 

for better and for worse. The consciousness about these interconnections gives a sense 

of both opportunities and of vulnerability“ (Eriksen, 2007, bls 4).  

Iðnbyltingin einkennist af miklum tækniframförum. Tæknin gerði heiminn meiri 

hnattrænan og í raun meira samtengdan. Gervihnattasamband, ferðamátar, samskipti og 

hagkerfið. Meðal annars eru þetta atriði sem hafa breytt hversdagslífi mannkynsins 

síðustu áratugina (McEwan & Daya, 2001, bls 274). Þegar mannkynið fór að handsama 

meiri orku breyttust hlutirnir töluvert. Við komu iðnbyltingarinnar var frumorkugjafi 

mannkynsins jarðefnaeldsneyti. Sú bylting markaði breytingar á hreyfanleika fólks, 

þægindi og lífsstíl. Í dag eru jarðefnaeldsneyti helsti orkugjafi mannkynsins (Christensen, 

2013, bls 455). Með tilkomu iðnbyltingarinnar hafa almennir lifnaðarhættir mannkynsins 
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treyst á ódýra og ríkulega orkugjafa. Slíkir orkugjafar hafa virkt hnattvæðinguna og skapað 

væntingar um hærri lífskjör (Incropera, 2015, bls 5). Iðnbyltingin vakti einnig upp 

auðsköpun í heiminum (Ridley, 2014, bls 187). Í enda nítjándu aldar varð bylting í 

iðnaðinum. Rafmagns iðnaðurinn varð meiri og nýjar samgöngur litu dagsins ljós en þá 

má nefna bílar, rútur og flugvélar. Iðnvæðingin breiddist smám saman út um allan heim 

og fleiri lönd fóru að taka þátt í hagkerfi heimsins. Það var þó ekki fyrr en seinna á 

tuttugustu öldinni þegar iðnvæðingin var orðin meiri á heimsvísu (Shaw, 2001, bls 68). 

Iðnbyltingin hefur breytt því hvernig mannkynið byggir upp hagkerfi sitt – mannkynið 

sækist hve mest í auðlindir vistkerfisins sem veitir því orku þjónustu. Í ljósi þess einkennist 

iðnbyltingin í raun af aukinni orku neyslu og efnahagslegri þróun. Byltingin breytti 

sambandi samfélags og orkuneyslu þess. Virkjun nýrra orkugjafa einkenndi þetta 

samband að mestu leyti. Þessi neysla er að hafa gífurleg áhrif á vistkerfi jarðarinnar 

(Bradshaw, 2001, bls 118 og 132-4). Mörg iðnaðar samfélög hafa nýtt umhverfið á þann 

hátt að áhrifin sem þessi nýting hefur er óafturkræf (Eriksen, 1995, bls 199). Það má 

eflaust gera ráð fyrir því að iðnbyltingin mun halda áfram að þróast þar sem sífellt er verið 

að finna upp nýjar leiðir til að betrumbæta líf mannkynsins. Stóra spurningin er hvort 

vistkerfi jarðar getur tekist á við áframhaldandi afleiðingar framleiðslu og neyslu 

mannkynsins (Bradshaw, 2001, bls 137). Þessar afleiðingar verða nánar kynntar í sjöunda 

kafla. 

6 Orka 
Eins og nefnt var fyrr í skrifunum opnuðust ný tækifæri til aukinna lífsgæða mannkynsins 

með tilkomu iðnbyltingarinnar og þar helst vegna uppgötvunar á orkulindum (Ridley, 

2014, bls 205). Orka er undirstaða lífsins sem mannkynið lifir í dag. Orka gerir framleiðslu, 

dreifingu varnings og þjónustu mögulega. Hún er því mjög mikilvæg fyrir efnahagslega 

virkni. Orka færir mannkyninu þá hluti sem það þarfnast en þá má benda á til að mynda 

samgöngur á jörðu niðri og í háloftunum. Þessar samgöngur hafa auðveldað líf 

mannkynsins og eru flest samfélög í dag háð þessum ferðamátum. Orkan gaf mannkyninu 

möguleika á að lifa betra lífi. Orkuberarnir sem mannkynið nýtir sér þarf þó að vera 

skapaður þar sem orkuberar eru ekki til í náttúrulegu formi. Orkuberar geta aðeins átt 
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tilvist í nánd við náttúrulega orku. Mannkynið þarf því að skapa orkuberana. Það þarf á 

einhvern hátt að breyta náttúrulegri orku yfir í til að mynda rafmagn eða vetni (Incropera, 

2015, bls 1-2). Mannkynið nýtir orku jarðarinnar sér til beislunar og gerir það á marga 

vegu (White, 1943, bls 399). Mannkynið er alltaf að handsama meiri orku til að 

betrumbæta lífshætti sína. Hver orkugjafi tekur við af öðrum og í raun hefur þetta virkað 

sem ákveðin keðjuverkun í gegnum sögu mannkynsins og þróun menningar (Netting, 

2006, bls 10). Þegar fólki fjölgar, fjölgar einnig þörf fyrir orku (Christensen, 2013, bls 118). 

Þar sem mannfjöldinn á jörðinni er orðinn gífurlegur eru ekki allir sem hafa aðgang að 

orku og búa því ekki við sömu aðstæður og aðrir. Mörgum skorti orku til þess að uppfylla 

almennar þarfir mannkynsins (Incropera, 2015, bls 2).  

Hægt er að finna orku í mörgum formum. Orka lífmassa var með fyrstu gerðum af 

orku sem mannkynið notaði en sú orka finnst í bruna plantna eða dýraleifa til að framleiða 

hita. Svo er það sólarorka en hún er notuð á þann hátt að reynt er að fanga sólargeisla til 

að hita upp hús, hita vatn eða framleiða gufu. Með vindmyllum er mannkynið að fanga 

vindorku. Sú orka er hve mest notuð fyrir rafmagn. Vatnsorka má fínna í stíflum í ám og 

vötnum jarðarinnar. Einnig má nefna sjávarfallorku og ölduorku. Að auki fangar 

mannkynið orku í gegnum jarðhita. Jarðvarmavirkjanir má finna víða um heiminn en þær 

eru að finna á eldfjallasvæðum. Allt eru þetta endurnýjanlegir orkugjafar sem eru 

kolefnislausir. En þegar við snúum okkur að óendurnýjanlegum orkugjöfum má nefna olíu, 

kol, gas, steinefni og fleira. Allt eru það auðlindir sem til eru í takmörkuðu magni 

(Bradshaw, 2001, bls 113-114 og 122-123). Þessir orkugjafar innihalda kolefni og eru því 

skaðlegri en þeir kolefnislausu hvað varðar umhverfisáhrif (Incropera, 2015, bls 2). Með 

tímanum varð menning mannkynsins háð óendurnýjanlegum orkugjöfum en þessir 

orkugjafar spila stærsta hlutverkið í hlýnun jarðar. Þessir óendurnýjanlegu orkugjafar eru 

aðallega í formi gas, olíu og kola (Bradshaw, 2001, bls 118). Orkuneysla mannkynsins 

hefur í för með sér ófyrirsjáanlegar og gífurlega stórar afleiðingar. Röskun á hitastigi jarðar 

af völdum mannkynsins er í raun hvernig það nýtir sér orku frá auðlindum jarðar 

(Incropera, 2015, bls 1 og 5).  

6.1 Leslie Alvin White 

Mannfræðingurinn Leslie Alvin White (1900-1975) er þekktur fyrir hugmyndir sínar hvað 

varðar þróun menningar. Hann varpar ljósi á að menningin fer eftir því hvernig mannkynið 
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aðlagast náttúrunni (McGee & Warms, 1955, bls 227). Hann vildi meina að tæknin drífur 

menningu áfram og þá helst í formi orku (Barnard, 2000, bls 39). White talar um 

tækniframför og hvernig hægt sé að skilgreina hana á tvenna vegu. Í fyrsta lagi höfum við 

orkuna sem er beisluð og nýtt. Í öðru lagi er það vélræni þátturinn sem notaður er til að 

ná til orkunnar. Þessi þáttur er alltaf að breytast þar sem mannkynið er alltaf að 

betrumbæta vélræna þátt sinn. Þessir þættir eiga hlutverk að gegna í þróun menningar 

og framförum. White talar um menningu sem ákveðið gagnverk sem sinnir þörfum 

mannkynsins. En til þess að menning getur uppfyllt þarfir mannkynsins þarf að beita orku. 

Að hans sögn vinnur kerfi menningarinnar með orku og breytir henni í vöru sem 

mannkynið þarfnast eða hagnast af. Þróun menningar er því aukin framleiðsla með 

aukinni orku (White, 2006, bls 139 og 140-143). Í grein sinni Energy and the Evolution of 

Culture (1943) talar White um að í gegnum tímans rás hefur mannkynið ætíð reynt að 

betrumbæta lífsgæði sín. Það hefur í raun þrá til að gera lífið meira öruggt og meira 

fullnægjandi. Til þess að uppfylla þessa þrá byrjaði það að nýta auðlindir jarðar sér til 

framdráttar. Að sögn White byrjaði menningin fyrst að þróast þegar mannkynið fór að 

beisla orku. Hún fór fyrst að þróast út frá mannkyninu sjálfu eða þegar það nýtti sitt eigið 

vöðvaafl. Svo þróaðist menningin með tilkomu akuryrkju, tamningu húsdýra, beislun elds, 

vinds, vatns og eldsneytis. Með tímanum fann það svo sífellt upp á tækni til að auðvelda 

sér nýtingu auðlinda. White vildi því meina að menning þróast þegar magn orkunnar sem 

aflað er, er aukið. Hann leiðir fyrir sjónir verðugleika orkunnar fyrir menningu 

mannkynsins. White varpar ljósi á að þegar auðlindir sem veita okkur orku klárast þarf að 

finna nýjar auðlindir til að viðhalda beisluninni. Að hans sögn mun menning mannkynsins 

dvína ef það nær ekki að viðhalda magni orkunnar sem beisluð er (bls 339, 345 og 350). 

6.2 Auðlindir 

Eins og nefnt var fyrr í skrifunum er mannkynið upprunalega frá Afríku. Þegar mannkynið 

fór að ferðast til annarra landshluta opnaðist fyrir nýjar auðlindir (Christensen, 2013, bls 

120). Það sem einkennir öldina sem mannkynið lifir við í dag er hversu mikið það nýtir 

auðlindir jarðar. Nýjar auðlindir taka við af þeim gömlu. Tæknilegar framfarir búa til en 

einnig eyðileggja gildi auðlinda – ný tækni skapar nýjar kröfur og nýjar áhyggjur 

(Bradshaw, 2001, bls 112-113). Auðlindir eru eitthvað sem mannkynið tekur úr náttúrunni 

og breytir því yfir í eitthvað sem hann getur nýtt sér til framdráttar. Í því samhengi má 
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vitna í auðlinda hagfræðinginn Erich Walter Zimmermann (1888-1961) en hann tók til 

orða:  

 

Neither the environment as such nor parts or features of the environment per se are 

resources ; they become resources only if, when and in so far as they are, or are 

considered to be, capable of serving man´s needs. In other words, the word „resource“ is 

an expression of appraisal and, hence, a purely subjective concept (Zimmermann, 1933, 

bls 3). 

 

Hér vill Zimmermann meina að auðlindir eiga sér aðeins tilvist ef þær sinna þörfum 

mannsins. Mannkynið hefur ætíð haft tilhneigingu til að breyta umhverfinu sér í hag og 

þá helst í formi auðlinda. Af öllum þeim auðlindum sem jörðin hefur upp á að bjóða eru 

þær auðlindir sem veita orku þjónustu hve eftirsóttastar (Bradshaw, 2001, bls 118). Í dag 

er oft talað um hversu auðug lönd eru í heiminum eftir því hversu miklar auðlindir landið 

ber. Því fleiri auðlindir sem náttúran færir samfélaginu því auðugra er landið fyrir vikið. Í 

heiminum er mikil barátta um auðlindir. Mörg lönd eru að nota meiri auðlindir en land 

þeirra ber og eru því að nýta sér auðlindir fyrir utan þeirra landamæri (Christensen, 2013, 

bls 132-134). Auðlindir hafa ollið stríðum og óreiðu víða um heim. Það vilja allir aðgang 

að auðlindum jarðar en sumar þeirra eru í höndum ríkja sem búa í umhverfi auðlindanna. 

Verðugleiki auðlinda breytist með tímanum. Þær auðlindir sem mannveran nýtir sér til 

framdráttar í dag hafði kannski enga merkingu áður fyrr eða mun ekki hafa merkingu í 

framtíðinni (Bradshaw, 2001, bls 112-113). Frumorkugjafi mannkynsins hefur því breyst 

gífurlega í gegnum söguna. Áður fyrr notaði fólk hve mest sólarorkuna. Þegar 

landbúnaður kom til sögunnar fór mannkynið að lifa á orku í gegnum húsdýr, vatn og vind. 

Á þeim svæðum þar sem kol og olía voru að finna byrjaði mannkynið að nota þau 

jarðefnaeldsneyti til upphitunar og hreinsun málma. Við komu iðnbyltingarinnar var svo 

frumorkugjafi mannkynsins jarðefnaeldsneyti. Í dag er það enn helsti orkugjafi 

mannkynsins (Christensen, 2013, bls 48 og 455).  

6.3 Jarðefnaeldsneyti 

Jarðefnaeldsneyti er helsti orkugjafi mannkynsins í dag. Nýting jarðefnaeldsneytis hjálpar 

mannkyninu að halda uppi þeirri menningu sem það býr við en á sama tíma hefur nýtingin 

slæm áhrif á vistkerfið og þar að leiðandi lífskjör lífríkis. Jarðefnaeldsneyti eru notuð víða 
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um heim. Frá og með átjándu öldinni hefur nýting þess verið gífurlega mikilvæg fyrir 

lífsmáta mannkynsins. Jarðefnaeldsneyti hafa marga eiginleika. Þau hafa mikinn orku 

þéttleika, þau eru til í miklu magni og eru afar hagstæður valmöguleiki (Incropera, 2015, 

bls 3). Nýting jarðefnaeldsneytis markaði þáttaskil í sögu sambandsins milli mannkynsins 

og náttúrunnar (Bradshaw, 2001, bls 112). Þegar mannkynið fór að brenna 

jarðefnaeldsneyti átti losun efna sér stað út í andrúmsloftið. Sú losun skapar mengun og 

veldur hlýnun jarðar (Incropera, 2015, bls 3). Þessi losun eykur magn koltvísýrings í 

andrúmsloftinu (Christensen, 2013, bls 208). Þegar slík efni hafa safnast saman í 

andrúmsloftinu er það óafturkræft. Einnig á sér stað niðurbrot landslags við nýtingu þeirra 

(Incropera, 2015, bls 10). 

Jarðefnaeldsneyti gerði vélanotkun og raföflun mögulega (Ridley, 2014, bls 184). Þau 

jarðefnaeldsneyti sem mannkynið hefur reitt hve mest á eru kol, olía og gas. Notaðar eru 

auðlindir sem formaðar voru fyrir milljónum ára og hafa þær verið breyttar með hita og 

þrýsting í kol, olíu og náttúrulegt gas (Bradshaw, 2001, bls 118). Mannkynið hefur notað 

kol hve lengst. Kol gerði mannkyninu kleift að ná fram raforku sem breytti lifnaðarháttum 

þess til muna. Kol knýr bílana og flugvélarnar og er einnig mikið notað í iðnaðar- og 

hitaframleiðslu. Aftur á móti hefur kol gífurleg áhrif á vistkerfið. Kol er 

gróðurhúsalofttegund og bruni þess veldur mengun í andrúmsloftinu. Einnig hafa 

kolanámur breytt landslagi víða um heim og finna má mengum vegna kola í höfum 

jarðarinnar (Christensen, 2013, bls 461). Olía er fjölhæfasta jarðefnaeldsneytið og helsti 

kostur hennar er að auðvelt er að ferðast með hana á milli staða. Olía hefur hjálpað 

framleiðslu á mörgum sviðum en þá má nefna í vefnaði og plasti. Olía hefur einnig skapað 

margar auðlindir en þá má nefna dísilolíu fyrir til að mynda skip og vörubíla (Bradshaw, 

2001, 118-119). Olíuleki er stórt vandamál þar sem það hefur mengað gífurlegt megni 

úthafsins. Olía mengar ekki aðeins úthöfin heldur hefur hún einnig mengandi áhrif á lífríki 

jarðar ef hún kemst í snertingu við það. Bruni hennar veldur mengun í andrúmslofti 

jarðarinnar (Simmons, 1991, bls 62). Náttúrulegt gas varð og er gífurlega mikilvægur 

orkugjafi. Gas má finna í húsum mannkynsins en það er meðal annars notað í rafmagn og 

til upphitunar (Bradshaw, 2001, bls 118-119). Náttúrulegt gas hefur áhrif á vistkerfið en 

hefur þó minnstu áhrifin af jarðefnaeldsneytunum. Losun náttúrulegs gas í andrúmsloftið 

hefur mengandi áhrif en helsta áhyggjuefnið hvað það varðar er losun metans 

(Christensen, 2013, bls 471). 
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7 Loftslagsbreytingar 
Vistkerfi jarðar inniheldur allar lífverur og þeirra líkamlega og efnislega umhverfi. Þessir 

þættir vinna saman sem ákveðin eining. Vistkerfi veitir okkur auðlindir og þjónustu sem 

er okkur nauðsynleg hvað varðar velferð okkar. Nú í dag hefur mannkynið áhrif á nánast 

allt vistkerfi jarðarinnar og er því þar að leiðandi að ógna velferð lífríkisins (Christensen, 

2013, bls 9). Þróun vistkerfi jarðarinnar hefur breyst mikið í gegnum sögu mannkynsins. 

Það einkenndist fyrst og fremst að náttúrulegu umhverfi þar sem minna var um 

mannvirki. Nú í dag hefur sú staðreynd snúist við – mun meira er af mannvirki og erfiðara 

er að finna aðeins náttúrulegt umhverfi (Incropera, 2015, bls 10). Mannkynið hefur breytt 

kolefnishjóli jarðarinnar. Mannkynið fær orku sína frá lífrænum efnasamböndum sem 

spila þátt í vistkerfinu. Á mörgum svæðum á jörðinni hefur mannkynið breytt náttúrunni 

í ræktað land, borgir eða úthverfi. Þessar breytingar hafa áhrif á magn koltvísýrings í 

andrúmsloftinu (Christensen, 2013, bls 185). Nýting mannkynsins á auðlindum 

jarðarinnar hefur einnig áhrif á niðurbrot náttúrunnar (Bradshaw, 2001, bls 112).  

Náttúrulegu gróðurhúsalofttegundirnar (GHG) í andrúmsloftinu gleypa í sig 

varmageislun sem kemur frá jörðinni og endurgeislar hluta aftur niður til yfirborðs jarðar 

sem gerir mannkyninu kleyft að lifa á henni (Pickerill, 2001, bls 118 og 149). 

Gróðurhúsalofttegundir eru náttúrulega til í andrúmsloftinu og innihalda meðal annars 

koltvísýring (CO2), metan (CH4), vatnsgufu (H2O), tvínituroxíð (N20) og önnur iðnararefni. 

Án gróðurhúsalofttegunda væri mun kaldara og í raun ekki líft á jörðinni. 

Gróðurhúsalofttegundir fanga geisla sem ferðast inn og út úr andrúmslofti jarðar. Þegar 

þær inniloka þessa geisla hækkar hitastig jarðar. Ef inntaka og losun er í jafnvægi helst 

hitastigið hið sama en ef losunin er minni en inntakan mun hlýnun jarðar eiga sér stað 

(Incropera, 2015, bls 9, 23 og 26). Að því sögðu eru gróðurhúsalofttegundir gífurlega 

mikilvægar fyrir allt líf sem finnst á jörðinni. Losun gróðurhúsalofttegunda af 

mannavöldum er að valda hættu þar sem jörðin ræðst af jafnvægi þessara lofttegunda og 

treystir á þær (Crate & Nuttall, 2009, bls 12). Síðustu tvær aldir hafa 

gróðurhúsalofttegundir aukist vegna losun þeirra af mannavöldum. Við það raskar 

mannkynið jafnvægi geislunar sem kemur frá sólinni (Incropera, 2015, bls 55). 

Jarðefnaeldsneytin sem mannkynið reiðir á er helsta áhyggjuefnið þegar við kemur 

tegundum gróðurhúsalofttegunda. Jarðefnaeldsneyti eru notuð mest í orkustöðvar, iðnað 

og samgöngur. Annað sem hefur áhrif á gróðurhúsalofttegundirnar í andrúmsloftinu er til 
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að mynda uppbygging búsvæða mannkynsins, förgun úrgangs, fjarlæging skóga og notkun 

landsins og lífmassa. Varminn sem þessar gjörðir hafa í för með sér ógnar og breytir 

vistkerfi jarðarinnar (Chistensen, 2013, bls 4 og 211).  

Talað er um hlutverk einstaklingsins en þá er átt við að skoða þarf hegðanir 

einstaklinga í heiminum hvað varðar hlýnun jarðar. Þeirra ákvarðanir og hegðanir 

gagnvart umhverfinu skipta máli. Margt smátt gerir eitt stórt (Moran, 2006, bls 21). Talað 

er um vistfræðilegt fótspor (e. ecological footprint) þegar átt er við neyslu og notkun 

mannkynsins á auðlindum jarðarinnar. Mannkynið nýtir auðlindir jarðar sér í hag og raskar 

í leiðinni umhverfinu. Því meiri nýting á umhverfinu því stærra verður vistfræðilegt 

fótspor mannkynsins. Miðað er líffræðilegt fótspor við stærð landsins og gæði þess hvað 

varðar auðlindir hverju sinni (Christensen, 2013, bls 133-134). Fólksfjöldi jarðar er 

rúmlega sjö milljarður og er því líffræðilegt fótspor mannkynsins í heild yfirþyrmandi 

mikið. Í raun hefur líffræðilegt fótspor mannkynsins yfirstigið vistfræðilegt landrými 

jarðarinnar og hefur gert það síðustu tvær aldir. Ef mannkynið heldur áfram á þessari 

braut mun vistfræðilegt fótspor mannkynsins stækka enn meira og enn hraðar (Jobling, 

Hollox, Hurles, Kivisild & Tyler-Smith, 2004, bls 508). Það er hægt að bera hlýnun jarðar 

við fiðrildaáhrifin (e. butterfly effect) en þá er átt við að litlar breytingar geta haft í för 

með sér gífurlegar afleiðingar á heimsvísu (Eriksen, 2007, bls 129).  

 

7.1 Afleiðingar  

Frá mannfræðilegu sjónarhorni snýst hlýnun jarðar um menningu (Crate & Nuttall, 2009, 

bls 12). Talað er um loftslags mannfræði (e. climate anthropology) þegar mannfræðingar 

fara á ákveðinn vettvang og rannsaka ástand hans hvað varðar loftslagsbreytingar. 

Mannfræðingar líta á loftslagsbreytingar sem félagslegt fyrirbæri sem hefur þróast 

samhliða þróun menningar (Dove, 2014, bls 3). Mannfræðingar eru að verða stöðugt varir 

við hlýnun jarðar í rannsóknum sínum (Crate & Nuttall, 2009, bls 9). Loftslagskerfi 

jarðarinnar treystir á marga þætti. Þessir þættir voru allir náttúrulegir þar til um nítjándu 

öldina. Vegna fjölgun mannkynsins og neyslu þeirra hefur nýr þáttur bæst við – þáttur að 

mannavöldum. Mannkynið er að raska jafnvægi geislunar sem kemur frá sólinni með 

gjörðum sínum og þá helst hvernig hann nýtir orku frá auðlindum jarðar (Incropera, 2015, 

bls 1 og 18). Hegðun manna, iðnvæðing, neysluhyggja og auðlinda notkun hefur lengi haft 
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áhrif á umhverfið og lífsviðurværi mannkynsins (Crate & Nuttall, 2009, bls 16). Mest 

áríðandi vandamál jarðarinnar í dag eru loftslagsbreytingar. Breytingarnar eru að verða 

ósjálfbærar og eru þær því að ógna lífríki jarðarinnar og tilvist þess. Afleiðingarnar hafa 

lengi átt sér stað en urðu sýnilegri um árið 1960. Hlýnun jarðar er farið að vera meira 

opinbert mál þar sem gögn sýna fram á greinilega hlýnun. Losun koltvísýring ásamt annara 

gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið er að aukast og þar helst frá iðnaðar 

samfélögum (Shaw, 2001, bls 81).  

Fyrir suma er hlýnun jarðar eitthvað sem framtíðin ber í skauti sér. En hlýnunin er nú 

þegar hafin og hefur gert í þó nokkurn tíma. Víða um heim má sjá, upplifa og finna fyrir 

hlýnun jarðar og er hlýnunin nú þegar að hafa áhrif á líf fólks (Crate & Nuttall, 2009, bls 

9). Þessi hlýnun sem er að eiga sér stað er að hafa áhrif á árstíðir og lengd þeirra á sumum 

svæðum. Venjur lífvera eru oft háðar hitastigi jarðar eða ákveðnum árstíðum og því getur 

þessi röskun haft neikvæðar afleiðingar fyrir slíkar lífverur (Christensen, 2013, bls 212 og 

215). Fellibylir, skógareldar, flóð, þurrkur, breytingar á landslagi og hitabylgjur er allt 

merki um hlýnun jarðar (Shaw, 2001, bls 81). Hlýnun jarðar er einnig að hafa áhrif á 

sjávarmálið. Þegar hafið hitnar þá hækkar sjávarmálið vegna útþenslu varmans. Einnig 

hækkar sjávarmálið vegna bráðnun jökla (Incropera, 2015, bls 83). Þessar breytingar ógna 

helst löndum sem liggja lágt yfir sjávarmáli vegna flóðahættu (Shaw, 2001, bls 81). 

Skyndilegar loftslagsbreytingar geta haft mismunandi áhrif á tegundir jarðarinnar. 

Aðlögun breytinganna getur verið erfið og vistfræðilegu og efnahagslegu afleiðingarnar 

geta verið miklar. Hlýnunin getur verið sumum tegundum í hag en getur aftur á móti 

virkað sem ógn gagnvart öðrum tegundum. Ef þessar breytingar halda áfram á þessari 

braut er hætta á að tegundir víða um heim deyja út (Incropera, 2015, bls 82 og 102).  

Hlýnun jarðar er ekki aðeins að hafa áhrif á vistkerfi okkar heldur er hún einnig að 

hafa áhrif á samfélagið og hegðanir mannkynsins. Pólitískar ádeilur hvað varðar aðgang 

að auðlindum, auði, landamærum og orku má finna í auknum mæli. Ágreiningur milli 

þjóðernishópa eru einnig tíðir og það sama má segja um fólksflutninga vegna erfiðra 

aðstæðna í ýmsum löndum (Carte & Nuttall, 2009, bls 12). Það eru þrír megin þættir sem 

þvinga fólk til að flytjast milli staða. Skortur á þjónustu vistkerfisins, tap á landi og aukin 

tíðni náttúruhamfara. Allt eru þetta þættir sem hlýnun jarðar hefur haft áhrif á (Oliver-

Smith, 2009, 117). Vegna mikilla breytinga víða heim eru loftslagsbreytingar að hafa áhrif 

á mannréttindi. Loftslagsbreytingar eru að raska réttindum fólks til að lifa heilsusamlegu 
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lífi. Fátækulöndin eru í mestri hættu þar sem þau til að mynda treysta á auðlindir sem 

hlýnun jarðar getur eytt upp. Slíkar aðstæður geta ýtt undir fólksflutninga. Samfélög víða 

um heim horfa á slíka flutninga sem ákveðna hættu. Yfirvöld þurfa að átta sig betur á því 

hvernig hlýnun jarðar er að hafa áhrif á jörðina og á sumum stöðum meira en annars 

staðar. Hluti mannkynsins er ekki að átta sig á hlýnun jarðar og eru því ekki að breyta 

hegðunum sínum gagnvart umhverfinu (Crate & Nuttall, 2009, bls 10 og 14-15). 

Andrúmsloftið hefur sér engin mörk. Til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í 

andrúmsloftinu þurfa breytingar að eiga sér stað á jörðinni. Loftslagsbreytingar er ekki 

vandamál þjóðar eða landshluta heldur er þetta vandamál jarðarinnar og allra þeirra sem 

búa á henni. Mannkynið andar að sér sama andrúmsloftinu og því þurfa allir að takast í 

hendur og vinna á vandamálinu (Incropera, 2015, bls 9 og 161). Mannkynið í heild sinni 

þarf að átta sig á áhrifum þess á umhverfið og breyta lifnaðarháttum sínum (Shaw, 2001, 

bls 81).  

8 Lokaorð 
Það sem aðskilur mannkynið frá öðrum tegundum er menning þess. Afleiddir eiginleikar 

hafa hjálpað tegundinni að þróast í þá tegund sem mannkynið er í dag. Mannkynið gat 

aðlagað sig fjölbreyttum vistkerfum og gat því yfirgefið Afríku og dreift sér um jörð alla. 

Þróun heilans, tungumál, uppfinningasemi og upplýsingamiðlun gerði mannkyninu kleift 

að þróa með sér öfluga menningu. En það sem hefur einkennt mannkynið er tæknin. Allt 

frá einfaldri verkfæranotkun og að stórum tækniframförum. Allt eru þetta atriði sem olli 

því að mannkynið varð eins öflugt og það er í dag. Það er engin tegund sem nýtir 

umhverfið eins og við. Mannkynið hefur náð völdum yfir jörðinni. Allt það sem hefur verið 

tekið fram í þessum skrifum hvað varðar þróun mannkynsins er í raun aðdragandinn að 

öflugri menningu. En sú spurning sem hefur vakið mikla hnattræna athygli er hvort þessi 

menning sem mannkynið er háð sé að skapa tegundinni og í raun öllu vistkerfi og lífríki 

jarðar í hættu. Menningin treystir á þær auðlindir sem náttúran færir henni en 

neysluhyggja mannkynsins er það gífurleg að það er í raun að neyta mun meira en það 

þarfnast. Íbúafjöldi mannkynsins er yfirþyrmandi mikill og því er erfitt að uppfylla þarfir 

allra sem búa á þessari jörð. Svarið við spurningunni er ljóst. Menning mannkynsins er að 
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stofna sinni eigin tegund í hættu ásamt öllu lífríki jarðar. Vistkerfið er ekki að ná að 

viðhalda stöðugleika þar sem mannkynið er að raska jafnvægi gróðurhúsalofttegunda í 

andrúmsloftinu. Losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum eru það yfirþyrmandi að 

andrúmsloftið nær ekki að losa sig við megnið af því. Við það hækkar hitastig jarðar. Það 

má því segja að mannkynið virki sem ákveðinn faraldur á jörðina. Þessi áhrif sem 

mannkynið hefur eru óafturkræf. Ef mannkynið heldur áfram á þessari braut er ekki víst 

að jörðin geti tekist á við þær afleiðingar sem það myndi bera í skauti sér. 

Ef yfir heildina er litið er að mínu mati greinileg tenging milli þróun menningar og 

tækniþróunar eins og White (1943) ber til kynna. Ef við lítum aftur til fortíðar má sjá 

gífurlegar breytingar á menningu mannkynsins á afar stuttum tíma. Þegar verkmenningin 

leit fyrst dagsins ljós byrjaði mannkynið að nota einföld verkfæri sér til aðstoðar. Á þeim 

tíma var menningin mun einfaldari en sú menning sem mannkynið býr við í dag. 

Mannkynið fór svo smám saman að auðvelda sér vinnuna með því að notfæra sér til að 

mynda húsdýr og plöntur sér til framdráttar. Mannkynið fór svo að rækta landið og 

landbúnaður leit dagsins ljós. En það sem hafði yfirþyrmandi áhrif á þróun menningar var 

iðnbyltingin en þá varð einnig bylting í tækninni. Iðnbyltingin einkennist fyrst og fremst af 

miklum tækniframförum og beislunar á orku. Alltaf þegar framfarir eiga sér stað innan 

tækninnar felur það í sér breytingar á menningu mannkynsins. Mannkynið er háð 

tækninni og hún í raun einfaldar lífið fyrir vikið. Menningin er því samtengd tækninni. Eins 

og White gefur til kynna drífur tæknin menningu mannkynsins áfram og að mínu mati fela 

hugmyndir hans í sér mikinn sannleik. Samfélagið sem mannkynið býr við í dag er 

neyslusamfélag sem er háð fullnægjandi og öruggum lífsstíl. Án tækninnar væri ekki hægt 

að uppfylla þessar þarfir mannkynsins eða í raun þarfir menningarinnar. Allt það sem 

hefur verið tekið fram í skrifunum snýst um menningu. Þegar mannkynið fór að nýta sér 

tækni til að beisla orku opnaðist nýr farvegur fyrir líf þess. Beislun á orku er í raun 

undirstaða lifnaðarhátta mannkynsins. Rafmagnið viðheldur ljósum heimilisins og heldur 

samskiptum veraldarvefsins uppi. Bensínið knýr bílana og flugvélarnar. Gas og kol hita 

upp húsin og gerir eldamennsku mannkynsins mögulega. Það er hægt að halda endalaust 

áfram þar sem menning er nátengd tækni og orku. White talar um að orkubeislun sé 

forsenda þróun menningar. Í skrifum sínum greinir hann frá að lykillinn að framtíðinni 

liggur í orkubeisluninni. Mörgum árum eftir hugmyndir hans hefur mannkynið beislað 

mun meiri orku en það gerði á þeim tíma. Menningin hefur þróast gífurlega og að mestu 



32 

leyti vegna beislunar á orku. En stóra spurningin er hvort hægt sé að auka stöðugt 

orkubeislunina án þess að stofna vistkerfi jarðar og lífríki þess í meiri hættu. Það þarf að 

finna nýjar leiðir til að viðhalda orkubeisluninni svo að röskun vistkerfisins haldi ekki 

áfram.  

Loftslagsbreytingar eru að koma meira inn í almenna umræðu víða um heim og er 

mannkynið meira var við slíkar breytingar en áður fyrr. Veðurstofa Íslands gaf út skýrslu 

árið 2018 á vegum vísindanefndar um loftslagsbreytingar hér á landi. Samkvæmt þeirri 

skýrslu hefur hitastig umhverfis Íslands farið hækkandi síðustu áratugi. Slíkar 

loftslagsbreytingar hafa áhrif á lífríki og vistkerfi landsins. Jöklar hafa bráðnað sem veldur 

hækkandi sjávarmáli og talið er að bráðnunin muni halda áfram um komandi tíð. Súrnun 

hafsins er að eiga sér stað vegna losun gróðurhúsalofttegunda og hefur það áhrif á lífríki 

og vistkerfi hafsins. Dýrategundir bæði á landi og í hafi hafa horfið og nýjar tegundir hafa 

litið dagsins ljós (Halldór Björnsson, Bjarni D. Sigurðsson, Brynhildur Davíðsdóttir, Jón 

Ólafsson, Ólafur S. Ástþórsson, Snjólaug Ólafsdóttir, ...Trausti Jónsson,  2018: bls 3 og 9-

12). Þættirnir Hvað höfum við gert (2019) sem hafa nýlega verið sýndir á RÚV er mikilvægt 

framtak Íslands og hafa þeir haft áhrif á marga innan okkar samfélags. Þó að meðvitund 

fólks sé að aukast er það því miður ekki að gerast nógu hratt. Bandaríkin, fjórða stærsta 

land jarðarinnar, er undir stjórn forsetans Donald John Trump (1946) en hann afneitar 

þessum hryllilega raunveruleika. Það að stjórn slíkrar þjóðar sé ekki að vinna að 

loftslagsbreytingum er gífurlega neikvætt fyrir komandi framtíð. Johan Norberg (2017) 

varpar ljósi á að mikilvægasta auðlindin sem við höfum á jörðinni er mannsheilinn. 

Mannkynið er öflugasta tegund jarðríkis og ákvarðanir þess eru gífurlega mikilvægar. 

Norberg talar því um að mögulegt sé að endurskapa mannsheilann (bls 122). Viðhorf og 

ákvarðanir mannsheilans þurfa að breytast ef árangursríkar breytingar geta átt sér stað 

hvað varðar hlýnun jarðar. Örlög jarðarinnar er í höndum mannkynsins og nú er tími til 

kominn að bregðast við aðstæðum. Nær mannkynið að svara þeim ógnum sem það hefur 

valdið umhverfinu áður en vistkerfið getur ekki lengur viðhaldið lífi á jörðinni? Jörðin er 

okkar eina heimili og nú er kominn tími til að snúa blaðinu við og bjarga því. 
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